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من أجل معرفة ملتزمة
بقلم :بيير بورديو

ترجمة :محمد آيت ميهوب
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

انصب
متهيد :منذ اإلضرابات التي شهدتها فرنسا يف شهري نوفمرب وديسمرب سنة ،1995
ّ
االنتقاد العنيف على حماضرات بيري بورديو وما كان يلقيه من آراء .وجاء هذا االنتقاد
ّ
واملثقفني اإلعالم ّيني الذين سبق لبورديو
الغاضب يف معظم األحيان من الصحف ّيني
أن ح ّلل الدور االجتماعي الذي يؤدونه .ويبدو أنّ أكرث ما صدمهم يف املقام األول هو أن
حد كبري .واحلق يقال
يقتحم «عا ِلم « مثل بورديو ميدان «السياسة» بشكل نشط ومميز إىل ّ
 :إنّ انخراط بورديو يف الشأن العام يعود إىل زمن بعيد ،إىل بداية عقد الستين ّيات من القرن
العشرين مبناسبة حرب التحرير اجلزائرية.
لقد رغب بورديو من خالل خوضه يف هذه القضايا أن « ّ
يفكر يف السياسة دون أن يكون
سياس ّيا» ،ساعيا من وراء ذلك إىل إقامة الدليل على أنّ علم االجتماع والسياسة ليسا
ّ
يشكال الوجهني االثنني لعمل واحد ،فتحليل الواقع االجتماعي
متعارضني وميكنهما أن
ونقده هما اللذان ّ
ميكنان من تغيريه.

معي من الباحثني
إذا كان من امله ّم اليوم ،إن لم نقل من
الضروري ،أن يتضامن عدد نّ
ّ
االجتماعي ،فما ذلك إال أل ّننا في مواجهة مع سياسة العوملة ( .أؤ ّكد القول
مع احلراك
ّ
طبيعي) .هذه
وكأن األمر يتعلق مبسار
أحتدث عن «عوملة»
إنها «سياسة العوملة» ،فأنا ال
ّ
ّ
ّ
السياسة ظلّت في جانب كبير منها سر ّية إن في تك ّونها وإن في انتشارها .ومي ّثل هذا
وحده مجاال ضرور ّيا للبحث حتى يتسنّى لنا الكشف عن هذه السياسة قبل أن يُشرع في
إن لهذه السياسة آث��ارا ميكن تو ّقعها بفضل وسائل علم االجتماع ،ولكنها
تنفيذها .ث ّم ّ
على املدى القصير ما تزال محتجبة عن أنظار عامة الناس .اخلاص ّية األخرى املم ّيزة
لهذه السياسة هي أنها في جانب منها ثمرة أنتجها الباحثون .والقض ّية املطروحة هي أن
نعرف إن كان أولئك الذين يستشرفون انطالقا من معرفتهم العلم ّية النتائج الكارث ّية لهذه
السياسة ،قادرين على أن يظلوا صامتني وإن كان يجب عليهم مالزمة الصمت ،أم إنهم
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مد يد املساعدة لشخص يحدق به
يكونون بصمتهم في موقف من تهاون في القيام بواجب ّ
مهدد حقا مبصائب خطيرة ،أفال يتح ّمل آنئذ
اخلطر .فإذا كان صحيحا ّ
أن كوكب األرض ّ
واجب اخلروج من حالة التحفّظ
أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون مسبقا هذه املصائب،
َ
التي يقضي العرف أن يفرضها العلماء على أنفسهم؟
ّ
تعشش في عقول معظم املثقّفني ،السيما في مجال علم االجتماع ،ازدواج ّية تبدو لي
كارث ّية بأ ّ
مت معنى الكلمة :االزدواج ّية بني التوجه العلمي وااللتزام ،االزدواج ّية بني أولئك
واملوجه إلى علماء
العلمي القائم على املناهج العلم ّية
الذين يسخّ رون أنفسهم للعمل
ّ
ّ
إن هذه املقابلة
آخرين ،وأولئك الذين يلتزمون ويحملون معرفتهم إلى خارج دائرة العلماءّ .
مقابلة متصنّعة ،ففي احلقيقة يجب على العالم أن يكون عاملا مستقلاّ يعمل وفق القواعد
العلمية حتى يتم ّكن من إنتاج معرفة ملتزمة ،أي :توجه علمي معرفي مترافق مع االلتزام.
فينبغي استثمار املعرفة لكي يكون العالم عاملا ملتزما حقيق ّيا ذا شرع ّية .وهذه املعرفة ال
العلمي.
العلمي اخلاضع لقواعد املجتمع
تكتسب إال في إطار العمل
ّ
ّ
ّ
تخطي عدد من التعارضات القائمة في أذهاننا
ميكن أن نقول بعبارة أخرى إ ّنه يجب
والتي ال تزيد على أن تكون أشكاال من تبرير االستقاالت :بدءا من استقالة العالم الذي
العاجي .فاالزدواج ّية بني التوجه العلمي املعرفي وااللتزام تطمئن ضمير
يتقوقع في برجه
ّ
فلكأن العلماء يتص ّورون
العلمي على موقفه.
الباحث ،إذ يتلقّى من خاللها موافقة املجتمع
ّ
ّ
أن هذا التصور قد يكون
أنهم ي��زدادون علما ملج ّرد أنهم ال يفعلون شيئا بعلمهم .بيد ّ
حتدثنا عن علماء
إجراما حني يتعلّق األم��ر بالبيولوج ّيني .وهو ال يق ّل خطورة إذا ما
ّ
اجلرمية .فلهذا التحفّظ ولهذا الهروب إلى النقاء انعكاسات اجتماع ّية خطيرة جدا .فهل
العلمي ،أن يحتفظوا
يجب على أشخاص مثلي يتقاضون أجورهم من الدولة للقيام بالبحث
ّ
األساسي أن نعطي األولوية
بنتائج أبحاثهم ال يطلعون عليها غير زمالئهم؟ حقا إنه من
ّ
علمي ،ولكن هل نؤثرهم دون غيرهم من
إلى الزمالء في التعريف مبا نعتقد أنه اكتشاف
ّ
الناس باملعرفة التي نصل إليها ونراقبها جماع ّيا؟
�أن ثمة ترابطا بني
يبدو لي أن ال خيار اليوم أم��ام الباحث :ف��إذا كانت له قناعة ب� ّ
السياسات النيوليبرال ّية ونسب اجلنوح ،وبني السياسات النيوليبرال ّية ونسب اإلجرام،
وبني السياسات النيوليبرال ّية وك ّل العالمات التي كان ميكن لدوركهامي أن يس ّميها شذوذا،
فكيف ميكنه أن ال يصدع بها؟ واألدهى أ ّننا ال نكتفي بعدم لومه على صمته ،بل علينا أن
نهنّئه على ذلك (.ولعلّني أقدم اعتذارا على هذا املوقف الذي أتّخذه منه.)...
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يقدم
واآلن ما الذي سيفعله هذا الباحث داخل احل��راك
االجتماعي؟ أ ّوال عليه أال ّ
ّ
دروسا كما يفعل ذلك بعض املثقّفني العضو ّيني الذين ال يستطيعون أن يعرضوا بضاعتهم
أشده ،فيلجؤون إلى الظهور في مظهر املثقّف يقف
في السوق
العلمي حيث التنافس على ّ
ّ
بأن املثقف ال وجود له .فالباحث ليس نب ّيا
أمام غير املثقّفني دون أن ينقطعوا عن القول ّ
إن عليه أن يبتكر دورا جديدا هو على غاية من الصعوبة:
وال هو معلم يعلّم الناس التفكيرّ .
فيجب عليه أن ينصت ،وأن يبحث ويبتكر ،وينبغي له أن يحاول مساعدة املنظمات التي
تتّخذ لنفسها مه ّمة الصمود في وجه السياسة النيوليبرال ّية ،ولألسف تزداد هذه املنظمات
َو َهنا مبا في ذلك النقابات .فعليه أن يأخذ على عاتقه واجب مساندة هذه املنظمات بأن
الرمزي الذي
ونخص بالذكر من هذه األدوات تلك التي تواجه األثر
يو ّفر لها أدوات العمل.
ّ
ّ
ميارسه «اخلبراء» املعتمدون لدى املؤسسات الكبرى العابرة للقارات .ذلك أن علينا أن
نس ّمي األمور بأسمائها .فسياسة التعليم احلال ّية على سبيل املثال سطرها احتاد املنظمات
الصناعية وأرباب العمل بأوروبا ( )UNICEو...ويكفي أن نقرأ تقرير املنظمة العاملية
للتجارة حول اخلدمات لنعرف السياسة التعليم ّية التي تنتظرنا في السنوات اخلمس
املقبلة .وال تفعل وزارة التربية والتعليم الفرنسية غير ترديد التعليمات التي صاغها عدد
من احلقوق ّيني وعلماء االجتماع ورجال االقتصاد ،تلك التعليمات التي ما إن تتّخذ مسحة
قانون ّية حتى توضع موضع التنفيذ.
جدة وصعوبة :تعزيز العمل على
وميكن للباحثني كذلك أن ينجزوا شيئا آخر أكثر ّ
سياسي ومن ثم
اجلماعي قصد ابتكار مشروع
تو ّفر الشروط التنظيم ّية الالزمة لإلنتاج
ّ
ّ
العمل ثانيا على تو ّفر الظروف التنظيم ّية الالزمة لنجاح مثل هذا املشروع املبتكر والذي
أن اجلمع ّية التأسيس ّية لـ1789
سيكون بال ريب مشروعا جماع ّيا .فلنتذ ّكر في نهاية األمر ّ
وجمع ّية فيالدلفيا كانتا تتك ّونان من أشخاص هم مثلك ومثلي ،لهم تكوين رجل قانون،
قرؤوا مونتسكيو وابتكروا هياكل دميقراط ّية .وباملثل ينبغي اليوم أن نسير على املنوال
أن مبقدور بعضهم أن يقولوا لنا « :ولكن توجد
عدة أشياء...ومن
البديهي ّ
نفسه ونبتكر ّ
ّ
اآلن برملانات ،واحتاد للنقابات األوروبية ،وضروب شتى من املؤسسات املنوط بعهدتها ما
تطلبه ».لن أنصرف هنا إلى إقامة الدليل على ما أقول ،ولكن ينبغي أن نكون على يقني
أحتدث عنه من ابتكار .فمن الواجب إ ًذا
أن هذه املؤسسات ال تستطيع أن تنجز ما
من ّ
ّ
خلق الشروط املالئمة لهذا االبتكار .ينبغي املساعدة على إزالة العوائق التي حتول دون
املعني
هذا االبتكار ،وهي عوائق موجودة في جانب منها في صلب احلراك االجتماعي
ّ
ونخص بذلك النقابات...
بإزالتها،
ّ
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نتحدث اآلن عن توفر حظوظ
أن بإمكاننا أن
ِل َم يحقّ لنا أن نكون متفائلني؟ أعتقد ّ
ّ
معقولة للنجاح ،فهذا هو الوقت املناسب ،اللحظة املواتية .عندما كنا نر ّدد هذا اخلطاب
وبأن الناس يعاملوننا
حوالي سنة  ،1995كان لدينا يقني مشترك بأن ال أحد ينصت إلينا ّ
على أننا مجانني .فقد كان ثمة أشخاص من أمثال «كاسندر» ّ
يحذرون من وقوع كوارث،
فيُسخر منهم وما يكون من الصحف ّيني إلاّ
التهجم عليهم وشتمهم .أما األن فقد ق ّل ذلك.
ّ
ألن عمال مه ّما قد أجنز .فقد وقع مؤمتر «سياتل» وما رافقه من مظاهرات .ث ّم
ملاذا؟ ّ
إن انعكاسات السياسة النيوليبرال ّية -التي كنّا قد ن ّبهنا إليها بطريقة مج ّردة -أخذت
ّ
إن أكثر الصحف ّيني محدود ّية
أن الناس أصبحوا يفهمون اآلن ...بل ّ
تتراءى للعيان .كما ّ
مؤسسة
مؤسسة ال حتقّق أرب��اح��ا بنسبة  15في املئة هي
أن
وع�ن��ادا ص��اروا يعرفون ّ
ّ
ّ
ش��د كارث ّية ألنبياء الش ّر (الذين كانوا
مهددة باإلفالس .لقد بدأت تتحقّق النبوءات األ ّ
أكثر معلومات من غيرهم) .ليس الوقت مب ّكرا ،ولكنه ليس متأخّ را أيضا .ألننا ما نزال
وألن الكوارث لم تزد على مجرد البدء .فما زال الوقت متاحا له ّز احلكومات
في البدايةّ ،
االجتماعية -الدميقراط ّية التي يعشقها املثقّفون عشقا السيما حني يتلقون منها منافع
أ ّيا كان نوعها.
اجتماعي أورو ّب��ي أن يكون ناجعا إن لم يجمع داخله
ألي حراك
الميكن حسب رأيي ّ
ّ
االجتماعي والباحثني ،بشرط أن يقع إدماج الباحثني
ثالثة مك ّونات ،النقابات واحلراك
ّ
طبعا ال االكتفاء مبجرد وضع بعضهم إلى جوار بعض.
بد من املجازفة .فاملسألة ليست مسألة مسيرة استعراضية منشي فيها متخاصرين
ال ّ
مثلما يفعل النقابيون سيرا على العرف املعتاد بداية ك ّل شهر مايو .بل يجب أن نقوم
بأفعال من قبيل احتالل املقرات..إلخ .وه��ذا ما يتطلّب اخليال والشجاعة في الوقت
نفسه .ولكن أو ّد أن أقول أيضا « :حذار من « النقابو فوبيا» .فث ّمة منطق لألجهزة النقاب ّية
بد من فهمه» .ملاذا أقول للنقاب ّيني أمورا قريبة من وجهة نظر احلركات االجتماع ّية
ال ّ
حول النقاب ّيني ،وملاذا أقول للحركات االجتماعية أمورا قريبة من الرؤية التي يحملها عنهم
أن رؤية ك ّل مجموعة لذاتها بالشكل الذي
النقابيون؟ السبب الذي يدفعني إلى ذلك هو ّ
ترى عليه غيرها من املجموعات ،هو الشرط الذي يسمح لنا بأن نتغلّب على االنقسام
الذي ي��ؤ ّدي إلى إضعاف مجموعات هي ضعيفة في األص��ل .فحراك مقاومة السياسة
النيوليبيرال ّية هو في عمومه حراك ضعيف وقد زاده ضعفا ما يوجد داخله من انقسامات:
إنه أشبه مبح ّرك يستهلك  80في املئة من طاقته في حالة النشاط أي ما مي ّر به من
توتّرات واحتكاكات وصراعات  ..إلخ .فبإمكان هذا احمل ّرك أن يسير أسرع وأبعد بكثير
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مما هو عليه اليوم لو...
متعددة األضراب.
موحد
ّ
ّ
إن العوائق التي حتول دون بعث حراك اجتماعي أورو ّب��ي ّ
فثمة عوائق لغو ّية وهي عوائق مهمة جدا يتّضح خطرها في التواصل مثال بني النقاب ّيني
واحلركات االجتماع ّية .ففي حني يجدر بالكوادر العليا استعمال اللغات األجنبية ،ال
يعرف إال عدد قليل من النقاب ّيني واملناضلني اللغات األجنبية ،وهم وال يعرفون منها إال
اليسير .وتبعا لذلك أصبحت عوملة احلركات االجتماعية والنقابات أمرا عسير املنال.
وتلي العوائ َق اللغوية العوائ ُق املتّصلة بالعادات وطرائق التفكير وجبروت البنى االجتماعية
والبنى النقاب ّية.
جماعي لبنى جماعية لالبتكار تنجب حراكا اجتماع ّيا جديدا
إنه العمل من أجل ابتكار
ّ
أي :مضامني جديدة وأهدافا جديدة ووسائل عمل دول ّية جديدة.
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